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Το SKA θα είναι το μεγαλύτερο όργανο του είδους του 
και θα «μοιραστεί» ανάμεσα 
σε Νότιο Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Μοιρασµένο ανάµεσα 
στη Νότιο Αφρική, την 
Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία θα είναι τελικά το µε-
γαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο του 
κόσµου, η λεγόµενη Συστοιχία 
Τετραγωνικού Χιλιοµέτρου, ή 
SKA. Η απόφαση για τις τοπο-
θεσίες που θα φιλοξενήσουν τις 
επιµέρους κεραίες της συστοιχί-
ας ελήφθη την Παρασκευή στο 
Άµστερνταµ, κατά τη συνάντηση 
των χωρών που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα.

Η συστοιχία, της οποίας το κό-
στος υλοποίησης εκτιµάται στο 
1,5 δισ. ευρώ, θα αποτελείται 
από 3.000 «πιάτα», διαµέτρου 
15 µέτρων το καθένα, τα οποία 
θα αναπτυχθούν στις τρεις χώ-
ρες και θα προσφέρουν συνολι-
κή επιφάνεια ενός τετραγωνικού 
χιλιοµέτρου -περίπου όσο 200 
γήπεδα ποδοσφαίρου.

Όταν ολοκληρωθεί το 2024, η 
συστοιχία θα µπορεί να σαρώ-
νει τον ουρανό 10.000 φορές 
ταχύτερα από τα σηµερινά ραδι-
οτηλεσκόπια και µε ευαισθησία 

50 φορές υψηλότερη. Το SKA 
θα συλλέγει ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 
από ένα εκατοστό έως ένα µέτρο.

Μεταξύ των πηγών τέτοιας 
ακτινοβολίας περιλαµβάνονται 
τα αρχέγονα νέφη υδρογόνου 
από τα οποία σχηµατίστηκαν 
τα πρώτα άστρα στο Σύµπαν, ή 
ακόµα και εξωγήινοι πολιτισµοί 
που χρησιµοποιούν ραδιοεπι-
κοινωνίες. Ακόµα, το SKA θα 
χαρτογραφήσει τις θέσεις ενός 
δισεκατοµµυρίου γαλαξιών που 
βρίσκονται στη γειτονιά του ηλι-
ακού συστήµατος - ένα ερευνη-
τικό έργο που ίσως προσφέρει 
νέα στοιχεία για τη λεγόµενη 
σκοτεινή ενέργεια, τη µυστηρι-
ώδη δύναµη που δρα αντίθετα 
από τη βαρύτητα και επιταχύνει 
τη διαστολή του Σύµπαντος.

Η γιγάντια εγκατάσταση θα 
εστιάσει επίσης στα πάλσαρ, πυ-
κνούς πυρήνες νεκρών άστρων 
που εκπέµπουν παλµούς ρα-
διοκυµάτων σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Η µελέτη των σω-
µάτων αυτών θα προσέφερε νέα 

στοιχεία για την κατανόηση της 
βαρύτητας πέρα από τις θεωρίες 
του Αϊνστάιν.

Η απόφαση να µοιραστεί η 
εγκατάσταση ανάµεσα σε τρεις 
χώρες έρχεται ως αποτέλεσµα 
των ισχυρών πιέσεων που άσκη-
σαν από τη µία η Νότιος Αφρική, 
από την άλλη η κοινή πρόταση 
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδί-
ας. Και οι τρεις χώρες διαθέτουν 
µεγάλες ερηµικές εκτάσεις στις 
οποίες δεν υπάρχουν παρεµ-
βολές από επίγειες πηγές ρα-
διοκυµάτων. Στην Αυστραλία, 
οι κεραίες της συστοιχίας θα 
στηθούν γύρω από τον Σταθµό 
Μπούλαρντ, περίπου 500 χι-
λιόµετρα από το Περθ, ενώ στη 
Νότιο Αφρική η κεντρική τοπο-
θεσία βρίσκεται στο Καρού του 
Νότιου Ακρωτηρίου. Στο πρό-
γραµµα συµµετέχουν ακόµα η 
Βρετανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, 
η Κίνα, ο Καναδάς και η Ινδία.  
Όλες οι χώρες-µέλη θα προσπα-
θήσουν τώρα να εξασφαλίσουν 
τα επικερδή συµβόλαια για την 
κατασκευή του εξοπλισµού.

Την πρώτη πληρωµή- αποζηµί-
ωση για τον φόρο στις εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα, 

πήραν χθες οι συνταξιούχοι της 
χώρας. Όπως ανακοίνωσε η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, χθες 
έγιναν οι πληρωµές των $250 για 
συνταξιούχους και $380 για ζεύγη 
συνταξιούχων, που είχε υποσχεθεί 
η ίδια ως µορφή αποζηµίωσης για 
τις αναµενόµενες επιπτώσεις από 
την επιβολή του φόρου ρύπανσης.

«Οι πληρωµές αυτές γίνονται σε 
όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρ-
τητα αν παίρνουν πλήρη ή µερική 

σύνταξη, ως βοήθηµα για να κα-
λύψουν την αναµενόµενη αύξηση 
στο κόστος ζωής από τον φόρο ρύ-
πανσης», δήλωσε χαρακτηριστικά 
η πρωθυπουργός. Από τον Μάρτιο 
του 2013 οι συνταξιούχοι θα παίρ-
νουν κάθε χρόνο $338 επιπλέον µε 
το επίδοµα γήρατος ($510 για ζεύ-
γη συνταξιούχων).

Να σηµειωθεί ότι πριν την επιβο-
λή του εν λόγω φόρου, την 1η Ιου-
λίου, η κυβέρνηση θα χορηγήσει σε 
µορφή αποζηµίωσης στους συντα-
ξιούχους για τον φόρο ρύπανσης, 
συνολικά $707 εκατοµµύρια.

Το δύσκολο έργο των Ηνωµέ-
νων Εθνών και τις προσπάθει-
ες που καταβάλλει για να µπει 

τέλος στη «διακυβέρνηση φόνου» 
του καθεστώς Άσαντ, υπογράµµισε 
ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερι-
κών, Μποµπ Καρ, µετά τη σφαγή 
στην Χούλα, όπου τουλάχιστον 92 
άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάµεσά 
τους 32 παιδιά κάτω των δέκα ετών. 
Ο γερουσιαστής Καρ τόνισε ότι επι-
βάλλεται στη Ρωσία να υποστηρίξει 
την επιβολή κυρώσεων κατά του κα-
θεστώτος της Συρίας, στην έκτακτη 
συνεδρίαση του Συµβούλιο Ασφα-

λείας του ΟΗΕ. «Ο ΟΗΕ βρίσκεται 
αντιµέτωπος ενός πολύ δύσκολου 
έργου εφόσον η ∆αµασκός αρνείται 
να συνεργαστεί και επιµένει στην 
κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς 
νοµοθεσίας», τόνισε ο κ. Καρ. Να 
σηµειωθεί ότι ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε 
τον θάνατο τουλάχιστον 92 ανθρώ-
πων στη Χούλα, ανάµεσά τους και 
32 παιδιών κάτω των δέκα ετών. Η 
συριακή κυβέρνηση διαψεύδει ότι 
ευθύνεται για τη σφαγή και κατηγο-
ρεί για τους θανάτους «ένοπλες τρο-
µοκρατικές οργανώσεις» που συνδέ-
ονται µε την Αλ Κάιντα.

Την απαγόρευση του καπνίσµα-
τος σε εσωτερικούς χώρους 
των φυλακών υψίστης ασφα-

λείας του Lithgow στη Ν.Ν.Ο., ώστε 
να µειωθεί η έκθεση δεσµοφυλάκων 
και άλλων κρατούµενων στους κιν-
δύνους από το παθητικό κάπνισµα, 
ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής της 
Υπηρεσίας Επανορθωτικών Υπηρε-
σιών της πολιτείας, Ρον Γούντχαµ.

Το κάπνισµα θα επιτρέπεται 
µόνο σε συγκεκριµένους εξωτερι-
κούς χώρους, ενώ από χθες άρχι-
σαν να µοιράζονται στους κρατού-
µενους τσίχλες νικοτίνης και άλλα 
βοηθητικά για να µην καπνίζουν σε 

εσωτερικούς χώρους. «Το ποσοστό 
κρατούµενων που καπνίζουν στις 
φυλακές του Lithgow είναι πολύ 
υψηλό και κατά συνέπεια πολ-
λοί δεσµοφύλακες και ορισµένοι 
φυλακισµένοι είναι εκτεθειµένοι 
στους κινδύνους του παθητικού 
καπνίσµατος», τόνισε ο κ. Γού-
ντχαµ. Συγκεκριµένα, στις φυλα-
κές αυτές καπνίζουν το 75% των 
ανδρών και το 81% των γυναικών 
κρατούµενων. Τέλος, να αναφερ-
θεί ότι στις φυλακές της Βικτώριας 
και της ∆υτικής Αυστραλίας, έχει 
ήδη απαγορευθεί το κάπνισµα σε 
εσωτερικούς χώρους.

Μια µαθητευόµενη οδηγό που 
έτρεχε µε 140 χλµ την ώρα 
στον αυτοκινητόδροµο Μ5, 

νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, συνέλαβε 
την Κυριακή η αστυνοµία. Η 22χρο-
νη «καµικάζι της ασφάλτου» διαπι-
στώθηκε ότι οδηγούσε µεθυσµένη, 
εφόσον το αλκοτέστ στο οποίο υπο-
βλήθηκε, έδειξε ότι η περιεκτικότητα 
αλκοόλ στο αίµα της ήταν τετραπλά-

σια του επιτρεπτού ορίου. Η αστυ-
νοµία συνέλαβε και έναν 25χρονο 
που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο 
και άσκησε εναντίον του δίωξη για 
ανάρµοστη συµπεριφορά και για 
λεκτική επίθεση κατά των ανδρών 
του νόµου. Τόσο η 22χρονη όσο 
και ο 25χρονος συνοδηγός της θα 
παρουσιαστούν στο ∆ικαστήριο του 
Κάµπελταουν τον επόµενο µήνα.

Σοβαρές καταγγελίες σε βά-
ρος παραγόντων των αυ-
στραλιανών ενόπλων δυ-

νάµεων στο Αφγανιστάν, έγιναν 
χθες, σοκάροντας την αυστραλι-
ανή κοινή γνώµη. Συγκεκριµέ-
να, ανώτατα στελέχη των ενό-
πλων δυνάµεων, κατηγορούνται 
για κακοµεταχείριση των σορών 
στρατιωτών που είχαν σκοτωθεί 
στο Αφγανιστάν, για την σκόπι-
µη εξαφάνιση των σορών Αφ-
γανών ανταρτών και για την πα-
ράνοµη κράτηση ανηλίκου στην 

πολυτάραχη αυτή χώρα. Όπως 
αποκαλύπτει το εκδοτικό συγκρό-
τηµα της News Limited, στελέχη 
των Αυστραλιανών Αµυντικών 
∆υνάµεων είχαν βάλει ανάπο-
δα µέσα σε φέρετρα τις σορούς 
τριών ανταρτών. Επίσης, έγιναν 
πολυάριθµες καταγγελίες για 
την εξαφάνιση σορών Αφγανών 
ανταρτών που είχαν πεθάνει ενώ 
βρίσκονταν υπό κράτηση, για 
να µην εξακριβωθούν τα αίτια 
του θανάτου τους. Άλλες καταγ-
γελίες αφορούν στην παράνοµη 

κράτηση ενός ανηλίκου, στην µη 
διερεύνηση της υπόθεσης ενός 
κρατούµενου που πυροβολήθηκε 
στη διάρκεια ανάκρισης και στην 
κράτηση για 50 ηµέρες ενός ύπο-
πτου ο οποίος ήταν σοβαρά τραυ-
µατισµένος. Σε άλλο περιστατικό, 
η σορός ενός Αφγανού αντάρτη 
είχε µεταφερθεί από την στρατιω-
τική βάση του Tarin Kowt µε ταξί, 
µε τα πόδια του να κρέµονται έξω 
από το παράθυρο. Η σορός του 
αντάρτη εξαφανίστηκε και δεν 
εντοπίστηκε ποτέ.

Δόθηκε χθες η πρώτη 
πληρωμή-αποζημίωση 
στους συνταξιούχους

«Δύσκολο το έργο του ΟΗΕ για τη Συρία», 
δηλώνει ο Αυστραλός ΥΠΕΞ

Θα απαγορευθεί το κάπνισμα
σε φυλακές της Νέας Νοτίου Ουαλίας

22χρονη «καμικάζι της ασφάλτου»
οδηγούσε μεθυσμένη

Σοβαρές καταγγελίες 
για κακοµεταχείριση σορών στρατιωτών 
στο Αφγανιστάν
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